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Al Boustan cluster is a group of five villages comprising of Al Jubbeyn, Merwahin      
Om El Tout, Al Zalloutieh, Al Dhayra and Al Boustan. The cluster which is located in 
top of Naqura- Tyr on the southern border between Lebanon and the Palestinian 
occupied territories shows all characteristics of rural poverty. 80% of the cluster’s 
residents rely on the agricultural sector to secure income generation, with a high 
dependency on tobacco and olives.  

In 2010, the ESFD succeeded in 
establishing the Agricultural Center in Al 
Boustan for the value of EUR 320, 000 
funded by the EU. The Center was 
equipped with a modern olive oil mill 
capable of processing 500 kg of olives per 
hour. The processing unit produces olive 
oil and olive-by-products, including 
pomace used as fuel for heating. 

Since the start of its operation in 2011, 
more than 800 farming households living 
from agriculture prospered in improving 
their agricultural efficiency and incomes. This project has enhanced the living 
conditions of the cluster’s residents by strengthening the local economy and 

productivity.  

The agricultural center succeeded in 
attracting farmers from the cluster as 
well as from neighboring villages like 
Majdelzoun, Yarine and Ramieh. 
When visiting the Center in Al 
Boustan, one cannot but be surprised 
by the load of work and the number of 
farmers making use of the new 
facilities. The Center is now able to 
meet most of the farmers’ needs and 
deal with the increasing number of 
beneficiaries.  



 مركز البستان الزراعي

 سنوات من االزدهار ٧

 

 

 

 

يضم تجّمع البستان خمسة قرى تشمل الجبّين، مروحين أم التوت، الزلوطية، الضهيرة والبستان. هذا التجمع 
صور، على الحدود الجنوبية بين لبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة يتميّز بأن حوالي  -الذي يقع أعلى الناقورة

وبصورة خاصة على زراعة التبغ  من سكانه يعتمدون على القطاع الزراعي لضمان مداخيلهم، %٨٠
 والزيتون. 

، ونزوالً عند إصرار العائالت ٢٠١٠في العام 
مزارع، قام  ١،١٠٠الُمزارعة التي تضم نحو 

الصندوق بتمويل إنشاء وتجهيز مركز زراعي في 
ألف يورو ممّولة من  ٣٢٠،٠٠٠تجمع البستان، بقيمة 

االتحاد األوروبي، وذلك بهدف تحسين الظروف 
المعيشية لسكان التجمع من خالل دعم االقتصاد 
المحلي وتعزيز القدرة اإلنتاجية. تم تجهيز المركز 

كلغ  ٥٠٠بمعصرة زيتون حديثة قادرة على معالجة 
من الزيتون بالساعة، إضافة الى وحدة لتصنيع 
منتجات أخرى من مشتقات الزيتون كالجفت الُمستخدم 

  تون. للتدفئة، الى جانب إنتاج زيت الزي

  

، تحّسنت ٢٠١١منذ البدء بتشغيله خالل شتاء 
أسرة  ٨٠٠األحوال المعيشية لدى أكثر من 

ُمزارعة، نتيجة لهذا المشروع الذي عّزز اإلنتاجية 
  ونما باإلقتصاد المحلي.  

وقد نجح المركز في اجتذاب مزارعين من بلدات 
التجمع، كذلك من البلدات المجاورة كمجدلزون، 

ة نظراً لدقة العمل وتدني الكلفة فيه. يارين ورامي
عند زيارته ال بّد وأن تتفاجأ بحجم األعمال وعدد 
المزارعين الذين يقصدون المعصرة على وجه 
التحديد، وقدرة المركز على تلبية غالبية طلباتهم 

  والتعامل مع العدد المتزايد من المستفيدين.

 

  


